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Els 19 països llatinoamericans membres del Grupo de Río insten al Secretari General de 
Nacions Unides que utilitzi els seus bons oficis per a impulsar decididament un procés de pau, 
exhortant als moviments guerrillers a signar un acord de cessament d'hostilitats i entrar en un 
diàleg que permeti arribar a una solució pacífica al conflicte. El Grup anuncia que de no tenir 
èxit la iniciativa, buscaria altres alternatives de solució. El president de Veneçuela, H.Chávez, 
adverteix que aquesta última consideració obre la possibilitat a la conformació d'una força ilitar  
multinacional per a actuar a Colòmbia. Per la seva banda, Kofi Annan, rep de bon grat el suport 
a la tasca de bons oficis que desenvolupen les Nacions Unides per a procurar una sortida 
negociada al conflicte. Grupo de Río i Washington Post, 24/05/03; ONU, 29/05/03.  
 
L'informe anual del Comitè d'Estats Units per als Refugiats adverteix que les aproximadament 
400.000 persones que es van veure obligades a abandonar les seves llars l'any 2002 
converteixen a Colòmbia en el segon país del món amb major població desplaçada aquest 
any, només per darrere de Sudan. En relació amb el desplaçament acumulat, la xifra de 2,6 
milions de Colòmbia només és superada per Sudan, Afganistan i Palestina. El Tiempo, 
29/05/03. 
 
Les FARC reiteren la seva proposta de finals de l'any anterior de conformar un govern 
clandestí integrat per 12 personalitats de la vida política, econòmica, social, sindical, cultural i 
eclesiàstica del país, així com per un comandant de les FARC. Com a novetat, la guerrilla 
suggereix treballar en la clandestinitat per a concretar un acord programàtic i oficialitzar 
posteriorment un candidat a la presidència de la República. Així mateix reiteren la invitació a les 
Forces Armades per a trobar-se en la clandestinitat per a "acordar accions que contribueixin a 
la salvació de Colòmbia". FARC, 27/05/03. 
 
ACNUR alerta sobre la insostenible situació en la que es troben els pobles indígenes de 
Colòmbia davant les amenaces, els assassinats i el desplaçament forçat que han sofert 
diverses ètnies, tant en el país com en les fronteres veïnes. ACNUR, 26/05/03.  
 
Redepaz organitza en el municipi de Sonsón (orient d'Antioquia) una Trobada Nacional de 
Diàlegs i Constituents Locals, Provincials i Regionals, que reuneix a 400 delegats de 30 
experiències de participació ciutadana. L'objectiu de l'esdeveniment va ser enfortir, unir i 
ampliar les iniciatives constituents. El Colombiano, 28/05/03.  
 
El govern italià dóna suport amb 100.000 USD a la creació de Consejos Asesores 
Regionales y Seccionales de la Defensoría del Pueblo en 17 ciutats del país. Els Consells 
tenen com propòsit la consolidació de grups representatius de persones i organitzacions socials 
i econòmiques que serveixin de suport actiu a la Defensoría, i que ampliïn l'espai de 
participació de la ciutadania com actors polítics enfront del respecte dels drets humans. 
Defensoría del Pueblo, 26/05/03. 
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